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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة
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 ال: البيانات الشخصية:أو

    جواهر بنت إبراهيم االحيدب                                        اسم عضو هيئة التدريس

 األحياء القسم التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 j.e.ah@hotmail.com البريد اإللكتروني 0011/6/6 تاريخ الميالد

 0343011 هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 كلية التربية للبنات بالمجمعة أحياء 42/3/0043 البكالوريوس

 

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 المجمعة 04/0/0041 معيد

 : المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو: رابعا

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 سنتين رئيسة النشاط الطالبي في الكلية -0
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 وكيلة مكتب التربية العمليه

 المسؤوله عن امعيار الخامس في الجودة

 المسؤوله عن النشاط الطالبي في القسم 

 المسؤولة عن اإلرشاد األكاديمي في القسم

 

 ها العضو:ب: اللجان التي شارك خامسا

 اسم اللجنة م

 الفني في الكلية مسؤولة النشاط

رصد الدرجات وإظهار النتائج لقسم 

 االحياء 

 واإلرشاد االكاديمي لجنة شؤون الطالبات

 لجنة رصد الدرجات في القسم

 لجنة النشاط البيئي

 

 مهام اللجنة

 الهارات الفنيه واإلبداعية لدى الطالباتتنمية 

رصد الدرجات وإظهار النتائج الدرجات في 

 القسم

 المسؤوله عن كل مايخص الطالب

 

توعية الطالبات بأهمية المحافظة على البيئة 

وتبني وأبتكار أساليب وأفكار جديدة ونشر 

الوعي البيئي و تفعيل األيام العالمية للبيئة 

 مدة عمل اللجنة

 نصف ساعة

  اليتقيد بمدة زمنية معينة

 حتى اآلن

 

 اليتقيد بمدة زمنية معينة

 طوال العام الدراسي

 



 4 

 

 لجنة توكيد الجودة 

 لجنة العلم والتعلم 

  تعاونيوتعزيز روح العمل ال

 طوال العام الدراسي

 طوال العام الدراسي

 العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها 

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 ا:األنشطة العلمية:سابع

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

ماجستير في األحياء 

 الدقيقة) ميكروبيولوجي (

 بكتيرياء

 دراسة المكونات الكيميائية والنشاط البكتيري التضادي لبعض منتجات النباتات الطبية الشعبية

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية ريخ النشرتا عنوان اإلنتاج العلمي م

دراسة المكونات الكيميائية والنشاط البكتيري التضادي لبعض  

 منتجات النباتات الطبية الشعبية

2/7/0033  

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 
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 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 فلورا عملي ونظري-0 

 طحالب عملي-4

 فطريات عملي-3

 سلوك حيوان-0

 نباتات زهريه نظري وعملي-1

 أرشجونيات عملي ونظري-6

 الحبليات نظري وعملي-7

 بيئة نباتية نظري وعملي -8

 فسيولجي نبات عملي -2

 ميكرو بيولجي-01

 طحالب نظري-00

 فيروسات نظري-04

 علم األحياء الدقيقة التطبيقية-03

0406 

0000 

0401 

0070 

3401 

 

4410 

0401 

4070 

 

0000 

3003 

3004 

 رابع أحياء

 رابع أحياء 

 رابع أحياء

 رابع أحياء

 ثالث أحياء

 ثالث أحياء 

 ثاني أحياء 

 ثاني أحياء

 ثاني أحياء

 أول إقتصاد

 رابع أحياء

 ثالث أحياء 

 ثالث أحياء
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 نظري

علم األحياء الدقيقة التطبيقية  -00

 عملي

 (0عامة )كيمياء  -01

 

3004 

 ثالث أحياء

 

 

 المستوى األول 

 

 

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 تدريبو:الدورات ال
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 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

0- 

4- 

3- 

0- 

1- 

 مهارات التدريس الفعال

 في اإلقناع والتأثير في األخرين مهارات

 تصميم برمجيات التعلم االلكتروني

 البرمجة اللغوية

 التقنية في استخدام االجهزة 

 كلية التربية في المجمعة

 كلية التربية في المجمعة

 جامعة الملك سعود المركز الوطني

 كلية التربية في المجمعة

 جامعة الملك سعود المعمل المركزي

0048-0042 

0041-0046 

0042-0031 

0041-0046 

0031-0030 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

0- 

4- 

3- 

0- 

1- 

 مؤتمر الخالياء الجذعية 

 األسس والمواصفات العلمية لبناء االختبارات التحصيلية

 مؤتمر التعليم العالي

 فية االستفادة من خامات البيئةكي 

األنظمة األكاديمية لدراسة واألختبارات الجامعية ومهام 

المرشدة االكاديمية وآلية استخدام بوابة النظام األكاديمي 

 للطالبة واألستاذة

 مستشفى الملك خالد الجامعي

 كلية التربية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

  كلية التربية

 

0031 

0042 

0031 

0048 

0034-0033- 
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المؤتمر الدولي األول لجامعة المجمعة  التخصصات 

 والحلولالعلمية بالجامعات الناشئة التحديات 

 ودة في التعليم الجامعيتحقيق الج

معايير اختيار البرامج األكثر جاهزية لالعتماد 

 األكاديمي

 

 جامعة المجمعة 

 

 جامعة المجمعة 

 جامعة المجمعة

 

 

 

 

 

5-4 / 0/0030 

 

40\04\0033 

0\0\0030 

 

 

 

  األخرىو األنشطة العلمية تاالنجازا

 ..حائزةعلى شهادة معالي األمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي على مستوى الجامعة في منطقة سدير.....

                                    التوقيع                                                   جواهر بنت إبراهيم االحيدب  االسم: 


